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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projekt obejmuje zmiany związane z potrzebą pozyskiwania danych na potrzeby Systemu Monitorowania Usług 

Publicznych (SMUP) oraz będące m.in. konsekwencją wejścia w życie zmian w przepisach prawa. 

W związku z tym występuje konieczność zmiany załączników nr 2, 3 i 4 do rozporządzenia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Celem zmian dotyczących SMUP jest zbudowanie powszechnego i kompleksowego systemu monitorowania 

usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. System ma zapewnić dostęp do 

wysokiej jakości danych, które mają pozwolić na optymalizację procesu świadczenia usług publicznych. 

Wprowadzane zmiany są efektem wypracowanej w ramach projektu SMUP koncepcji podziału rozdziałów 

klasyfikacji budżetowej na tzw. rozdziały podmiotowe i usługowe. 

W związku z tym proponuje się zmiany dotyczące: 

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: 

a) uchylenia rozdziału „01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” oraz utworzenia 

nowych rozdziałów „01043 Infrastruktura wodociągowa wsi” oraz „01044 Infrastruktura 

sanitacyjna wsi”; 

b) utworzenia rozdziału „60019 Płatne parkowanie” oraz utworzenia rozdziałów „60020 

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” i „60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów 

przesiadkowych” wraz z objaśnieniami, a także utworzenie rozdziału „60022 Funkcjonowanie 

systemów rowerów publicznych”; 

c) utworzenia rozdziału „70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”; 

d) dodania objaśnień do rozdziału „71004 Plany zagospodarowania przestrzennego”; 

e) przeniesienia rozdziału „Świetlice szkolne” z działu „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” 

do działu „801 – Oświata i wychowanie” poprzez uchylenie rozdziału „85401 Świetlice szkolne” 

oraz utworzenie rozdziału „80107 Świetlice szkolne”; 

f) dodania po dziale „926 – Kultura fizyczna” objaśnień określających rozdziały klasyfikacji, które 

obejmują dochody i wydatki na realizację zadań w ramach budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych (tzw. rozdziały 

usługowe) oraz sposób ujmowania w nich wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy 

w jednostce. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami wydatki te, co do zasady powinny być 

ewidencjonowane w każdej jednostce w całości w rozdziale właściwym dla tej jednostki. Przez 

wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy rozumie się wszystkie wydatki bieżące, 
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zarówno płacowe jak i rzeczowe niezbędne do poniesienia w celu zorganizowania stanowisk 

pracy i zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w jednostce. 

W przypadku jednak, gdy jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje w rozdziałach 

usługowych dotacje, w rozdziałach tych wykazuje się wydatki finansowane z dotacji związane z 

realizacją zadań w sposób umożliwiający prawidłowe rozliczenie tych dotacji. 

2) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:  

a) dodania paragrafu „479 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” oraz paragrafu „480 Dodatkowe 

wynagrodzenie roczne nauczycieli”. Zmiany te polegają na wyodrębnieniu wynagrodzeń 

nauczycieli z paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” i „404 Dodatkowe 

wynagrodzenie roczne”. Proponowane zmiany dotyczą wynagrodzeń wszystkich nauczycieli, 

bez względu na status organu prowadzącego i mają umożliwić pozyskiwanie danych dotyczących 

wydatków na finansowanie wynagrodzeń tej grupy zawodowej, 

b) dodania objaśnień do paragrafu „401 Wynagrodzenia osobowe pracowników” oraz zmianie 

objaśnień do paragrafu „404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne” w celu ich doprecyzowania 

i powiązania z wprowadzanymi niniejszą zmianą paragrafami 479 i 480. 

W projekcie proponowane są zmiany m.in. wynikające z przepisów, które dotyczą: 

1) zmiany nazwy rozdziału „50003 Agencja Rezerw Materiałowych” na „50003 Działalność Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych” w związku z wejściem w życie z dniem 23 lutego 2021 r. ustawy z 

dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255), zgodnie z którą Agencja 

Rezerw Materiałowych stała się Rządową Agencją Rezerw Strategicznych; 

2) zmiany nazwy rozdziału 60018 na „60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, 

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Funduszu Dróg 

Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2338). Ustawa zmieniła nazwę 

dotychczasowego Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; 

3) zmiany nazwy rozdziału „70021 Towarzystwa budownictwa społecznego” na „70021 Społeczne 

inicjatywy mieszkaniowe” w związku z wejściem w życie z dniem 19 stycznia 2021 r. przepisów 

ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 11), zgodnie z którymi nazwa „Towarzystwa budownictwa społecznego” została 

zastąpiona przez nazwę „Społeczne inicjatywy mieszkaniowe; 

4) dodania rozdziału „75004 Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności 

skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15”, 

„75088 Działalność Centrum Informatyki Resortu Finansów”, „75089 Działalność Instytutu 

Finansów” i „75090 Działalność Instytutu De Republica”. Aktualnie Komisja do spraw wyjaśniania 

przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec 

małoletniego poniżej lat 15 razem z Urzędem klasyfikowane są w ramach rozdziału „75095 Pozostała 

działalność”, co z uwagi na status jednostki wymaga zmiany. Pozostałe rozdziały dodawane są 

w związku z utworzeniem w 2021 r. nowych jednostek i potrzebą ewidencjonowania środków 

na finansowanie ich działalności; 

5) zmiany nazwy rozdziału 75602 na „75602 Wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty 

od Banku Gospodarstwa Krajowego” oraz 75603 na „75603 Wpływy z podatku dochodowego od osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w konsekwencji odejścia od podziału podatku 

dochodowego od osób prawnych (CIT) pobieranego od instytucji finansowych oraz pozostałych 

podmiotów. W związku z tym nie ma potrzeby utrzymywania w klasyfikacji budżetowej 

dotychczasowego podziału i wyszczególniania instytucji sektora finansowego spośród ogółu płatników 

CIT. W wyniku przedmiotowej zmiany wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych 

instytucji finansowych będą ujmowane w rozdziale 75603;  

6) utworzenia nowych paragrafów dochodów 218 i 609 wraz z objaśnieniami oraz paragrafu 610 

w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 



z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.):  

 218 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 

 609 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19 

 610 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

W paragrafach tych ujmowane będą środki przekazywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 

Dodanie paragrafów dochodowych zarówno dla dochodów bieżących, jak i majątkowych pozwoli 

na jednolite ujmowanie dochodów budżetowych we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego 

oraz na bieżące monitorowanie i identyfikowanie wpływów z Funduszu w budżetach jst. Jednostki 

samorządu terytorialnego będą miały 3 miesiące od dnia ogłoszenia rozporządzenia na dostosowanie 

uchwał budżetowych na rok 2021 do tych zmian; 

7) zmiany w objaśnieniach do paragrafu wydatków „422 Zakup środków żywności” poprzez 

doprecyzowanie, że paragraf ten obejmuje również wydatki na zakup karmy dla zwierząt oraz ryczałt 

pieniężny za wyżywienie psów służbowych. Brak wyraźnego wskazania w powyższym zakresie może 

powodować rozbieżne interpretacje paragrafu; 

8) utworzenia nowego paragrafu wydatków „858 Wpłata obliczona na podstawie masy odpadów 

opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi”. Konieczność dodania nowego 

paragrafu wynika z wejścia w życie z dniem 1 czerwca br. decyzji (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 

grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 

2014/335/UE, Euratom, zgodnie z którą od 1 stycznia 2021 r. została wprowadzona nowa kategoria 

środka własnego UE oparta na masie odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddanych 

recyklingowi (tzw. wpłata od plastiku). W celu realizacji przez Polskę wpłaty składki członkowskiej 

do budżetu UE z tego tytułu, z uwzględnieniem wymogu prowadzenia przez państwa członkowskie 

rachunków dotyczących zasobów (środków) własnych z podziałem na ich rodzaje (art. 6 

Rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 609/2014) istnieje potrzeba utworzenia nowej podziałki 

klasyfikacyjnej.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Klasyfikacja budżetowa jest systemem krajowym. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Klasyfikacja budżetowa jest stosowana przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w związku 

z czym rozporządzenie ma wpływ na podmioty wymienione w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

Podmioty te wykorzystują klasyfikację w planowaniu, rachunkowości i sprawozdawczości, według 
szczegółowości określonej dla tych podmiotów w odrębnych przepisach. 

Ze względu na obszar planowanej zmiany, będzie ona miała bezpośredni wpływ wyłącznie na podmioty, dla 

których jest przeznaczona, tj. m.in. organy administracji publicznej, w tym jednostki samorządu terytorialnego. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Klasyfikacja budżetowa jest narzędziem do prezentowania danych, nie stanowi materialnoprawnej podstawy do 

ustalania i pobierania dochodów oraz do dokonywania wydatków, jak również przepisy przedmiotowego aktu 

prawnego nie wykraczają poza prawnie uregulowane już zagadnienia z zakresu spraw finansowych i w związku 

z tym rozporządzenie nie wymaga konsultacji publicznych.  

 

 

 



6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

Proponowane zmiany mają charakter rozwiązania technicznego i nie wywołają skutków 

finansowych w sektorze finansów publicznych, w szczególności nie wpłyną na 

zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów jednostek tego sektora. 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  



Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie proponowanych zmian nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców (m.in. 

mikroprzedsiębiorców), obywateli oraz sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także 

sytuację osób niepełnosprawnych i osób starszych.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie przedmiotowych zmian nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Przedmiotowe zmiany nie wywierają wpływu na obszary wymienione w pkt 10. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wprowadzenie zmian nastąpi co do zasady z dniem 1 stycznia 2022 roku. Zmiany te będą miały po raz pierwszy 

zastosowanie do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2022. 

Część zmian wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r. Potrzeba 

ich wprowadzenia w tym terminie wiąże się z przyjęciem regulacji prawnych w zakresie nowej kategorii środka 

własnego UE, wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2020 r. przepisów zmieniających nazwę dotychczasowego 

Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a także potrzebą wyodrębnienia podziałek 

klasyfikacji na środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jednostki samorządu terytorialnego będą miały 3 

miesiące od dnia ogłoszenia rozporządzenia na dostosowanie uchwał budżetowych na rok 2021 do zmian 

wprowadzanych niniejszym rozporządzeniem. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu nie jest przewidziana. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
 


